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Volg ons ook op:

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Dirk en ik ben in 1965 geboren
en getogen in Katwijk aan Zee.
Ik ben naar de Effatha school in Voorburg
en later Zoetermeer geweest, ik werd dan
altijd opgehaald en weer terug gebracht
door een busje.
Vroeger ging ik graag de zee op met mijn
vader of oom die visser waren. Dat was
altijd erg gezellig, ook waren de golven
anders dan de golven dichtbij het strand.
Ik ben gescheiden en heb 2 volwassen
kinderen.
Vroeger heb ik bij een kledingbedrijf
gewerkt.
Rond mijn 50e jaar ging het steeds slechter
met mijn ogen, nu ben ik blind.
Communiceren gaat nu via braille en 4
handengebaren.
Ik woon zelfstandig en ik ga graag fietsen
op mijn duofiets, wandelen en zwemmen.
Mooie herinneringen heb ik aan kerstavonden
waarop we in verschillende zalen van de
kerk spannende films keken.
Ook bijzonder dat daar veel dove mensen uit
Noordwijk en Lisse kwamen, met hun horende
kinderen.
Nu is het andersom en komen er juist
horende ouders met dove kinderen naar de
kerk.
Als iemand vragen heeft aan me, kan hij
gewoon naar me toe komen in de kerk.

GEBAAR VAN DE MAAND:
JUNI
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Let op: in juli en augustus geen
nieuwbrief. Tot in september!

COLLECTE DOEL MEI
Er is €193,20 opgehaald voor Allah
Kariem

Gebarenpuzzel

Wij

( toe)wensen

jou

mooie

zomer

tijd

Oproep!
Voor de nieuwsbrief in september hebben we uw/jouw verhaal/tekening
nodig.
Het mag gaan over de vakantie of jouw speciale ervaring of iets moois wat
je hebt gemaakt.
Het maakt niet uit. Maak ons blij met jouw verhaal of tekening!
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COLLECTE DOELEN JULI EN AUGUSTUS
Het collectedoel voor de maanden juli en augustus is Stichting Bijbel NGT. De
Stichting Bijbel NGT zet zich in om de Bijbel te vertalen naar een toegankelijke
versie van Gods Woord in de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Colofon

AGENDA
3 juli Dhr. H. Reitsema
10 juli Ds. W. Otte
17 juli Ds. A. Dingemanse
24 juli geen kerkdienst
31 juli dhr. H. van Beelen
7 aug. geen kerkdienst
14 aug. Gecombineerde dienst in Vredeskerk,
baljuwstraat te Katwijk. Ds. J. v.d. Windt
21 aug. geen kerkdienst
28 aug. dhr. W. Smit
Alles is onder voorbehoud, dus kijk af en toe op de
website/FB dovenkerkkatwijk of www.doofenkerk.nl bij
de kerkdiensten

Nieuwsbrief dovenpastoraat Katwijk
Dovenpastor:
Ds. W. Otte
e-mail: w.otte@protestantsekerk.nl
IC Katwijk:
Secretaris: Pauline van der Plas
e-mail: secretaris@dovenkerkkatwijk.nl
Penningmeester: Cor de Best
e-mail: penningmeester.ickatwijk@hotmail.com
IC Katwijk IBAN:
NL33INGB 0008 3129 08
Redactie:
Jacqueline Hoek
Pauline van der Plas
Website:
www.dovenkerkkatwijk.nl
Facebook:
www.facebook.com/dovenkerkkatwijk
© Dovenkerk Katwijk 2022

Je bent niet alleen, samen met de andere doven, slechthorende en horende zij we één familie

